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ALGEMENE TECHNISCHE VOORWAARDEN            
                                                           
 
Art. 1. Toegankelijkheid van de bouwplaats, gebruik algemene voorzieningen, algemene eisen binnenklimaat 

a) De toegangsweg tot de bouwplaats dient zowel voor vrachtwagen als oplegger toegankelijk te zijn tot tegen het gebouw.  De toegankelijkheid 
van de lokalen dient te worden voorzien op het binnenbrengen van de materialen en materieel die nodig zijn voor de uitvoering van de werken 
(b.v. een gevelopening van voldoende grote afmetingen en voorzien van uitsteeksteigers op gelijke hoogte met de vloer). 
 

b) De kosten voor het gebruiken van de wegenis, telefoon, refter en sanitair, de toelating tot het plaatsen van steigerwerk en het ter beschikking 
stellen van containers voor onze afval, zijn ten laste van de klant, evenals het verbruik van water en elektriciteit (220/380 V en dit op max. 25 
m afstand op hetzelfde niveau), en de beschikking over een gesloten ruimte voor de opslag van onze materialen en materieel. 
 

c) Verticaal transport: in onze offerte wordt rekening gehouden met het aan ons gratis ter beschikking stellen van voldoende grote liften of een 
aangepast en rendabel heftoestel (indien nodig met kraan-  of liftman). Het ter beschikking gestelde materiaal dient geldig gekeurd te zijn. 
 

d) De lokalen dienen: 
-     volledig ontruimd te zijn en bezemschoon;      
- droog, vorstvrij, regen- en winddicht te zijn; 
- gereinigd, vlak en vrij te zijn, zodat geen enkel obstakel een vlotte bevoorrading en plaatsing kan verhinderen, en zodat met rolsteiger 

kan gewerkt worden;       
- voldoende verlicht te zijn. 
 
De vertrekniveaus moeten nauwkeurig aangeduid zijn door de klant. Indien de niveaus door onze moeten uitgezet worden, dan zullen deze 
werken afzonderlijk worden aangerekend tegen het normale uurtarief. 
Temperatuur en vochtigheidsgraad in de lokalen dient algemeen te voldoen aan volgende     
eisen: 5 C°< T < 25 C° en 40%<RV<70%. 
 

a) Ingeval de vloerbekleding (b.v. vasttapijt) dient beschermd te worden, is dit ten laste van de  
      opdrachtgever. 
 
b) Schilderwerken zijn nooit in onze prijs inbegrepen. Gipskartonplaten worden afgewerkt klaar  
       voor de schilder (schuren en plamuren zijn dus bij ons niet inbegrepen).   

 
Art.2. Bestaande constructies en installatiewerken 

a) wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de onder-, boven- of verticale constructie waarop of waaraan wij onze 
plafonds, verhoogde vloeren of wanden dienen te bevestigen. De bovenstructuur moet toelaten een ophangpunt per m² te voorzien. Bij 
afhanging van meer dan 1 meter zal een supplement gevraagd worden afhankelijk van de hoogte. 
 

b) De plaatsing gebeurt rechtstreeks aan bestaande constructies die voldoende stevig moeten zijn, bijkomende versterkingen en/of constructies 
zijn niet in onze prijs voorzien.  
 

c)  Installatiewerken (technieken) dienen derwijze gecoördineerd te worden zodat zij toelaten de werken in één ononderbroken termijn te laten 
gebeuren, met een maximum van 2 fasen. Deze installatiewerken (technieken) dienen rekening te houden met de door ons gehanteerde 
modulaties en moeten derwijze beëindigd zijn dat zij onze constructies niet kunnen beschadigen. Wij gaan uit van volgende werkwijze: 

1. Wanden : 
- In eerste fase, voor uitvoeren van technieken: traceren der wanden, plaatsen van structuren, plaatsen beplating 1 zijde (lokaalzijde) 

plaatsen  beplating gangzijde boven vals plafond; 
- Plaatsen der technische uitrustingen in en door de wanden door de  nevenaannemer;  
- Dichtzetten saldo der beplating in tweede fase; 
- Afwerken der wanden. 

 
2. Plafonds : 

 Technische uitrustingen mogen nooit rusten op de verlaagde plafonds en dienen steeds separaat opgehangen te worden; 
 Overbruggingen zijn niet voorzien in onze prijzen; 
 De boven het plafond gelegen technieken dienen voltooid te zijn; 
 De in het plafond in te bouwen toestellen dienen gelijktijdig met het plafond door derden geplaatst te worden. 

 
3. Brandwerende en akoestische dammen dienen uitgevoerd te worden voor  
    de plaatsing van alle technieken. 
 
 

Art. 3.  Uitvoeringsplannen  
 

De definitieve plannen met de plafondhoogten en  plafondindelingen, en met de uit te bekleden wanden, verhoogde vloeren alsook met  
plaatsaanduidingen voor verlichtings- of andere apparaten, voor buizen en kanalen, zullen gratis ter onze beschikking gesteld worden bij bestelling 
na eerste prijsopgave op informatiedragers in een voor ons leesbaar formaat. In tegenovergesteld geval kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld  
worden voor slechte coördinatie.  Wij voorzien in het leveren van detailplannen op A4/A3 formaat in 2 exemplaren in verband met specifieke 
uitvoerings- en aansluitingsdetails.  Ingeval de definitieve plannen niet beschikbaar zijn, kunnen ook wij  voorzien in het maken van legplannen 
echter tegen vergoeding. In elk geval voorzien wij slechts 1 aanpassingsronde voor elk uitvoeringsdocument. 
 
 
 
 
 
 

Art. 4. Specifieke voorwaarden verhoogde vloeren 
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a) Verhoogde vloeren mogen slechts in gebruik worden genomen na een volledige blokkering en na uitharding van de lijm: minstens 48 uur na 

plaatsing. Tijdens de montage mag de verhoogde vloer niet belopen worden. Dit om verschuiving van de tegels of elementen tijdens de montage 
te voorkomen. De vloer wordt na algehele montage aan de opdrachtgever of diens plaatsvervanger overgedragen. Dit dient schriftelijk te worden 
vastgelegd door middel van het door ons verstrekte overdrachtsprotocol. Indien vóór deze overdracht werkzaamheden door derden worden 
uitgevoerd, op of aan de vloer, dan wordt deze beschouwd als zijnde opgeleverd. 
 

b) De realisatie van hellingen of treden, uitzettingsvoegen, akoestische of brandwerende schermen of afsluitingen onder de vloer zijn niet in onze 
prijzen voorzien en zullen afzonderlijk aangerekend worden, tenzij anders vermeld in onze offerte. Alle aan te brengen uitsparingen, 
doorvoeringen, overbruggingen en/of andere voorzieningen zijn vóór of tijdens de montage gekend. Indien later uit te voeren, zal separate 
verrekening plaatsvinden tegen regietarief en niet met de reeds eerder opgegeven eenheidsprijzen.  
 

c) Voor de plaatsing van verhoogde vloeren dient de draagvloer binnen de geldende toleranties uitgevoerd te zijn. De hoogteverschillen van de 
draagvloer mogen de toegestane regelingen van de vijzels niet overschrijden: d.w.z. voor een constructiehoogte tot 250 mm: ongeveer 1,5 cm en 
voor meer dan 250 mm: ongeveer 2,5 cm. Het geheel van de vloer zal op vijzels worden geplaatst zonder daarvoor beroep te doen op profielen of 
overbruggingen. De plaatser draagt geen verantwoordelijkheid over de draagkracht of hechting van beton, chape, tegels of eender andere 
bedekking. Pastegels worden op de bouwplaats gezaagd. 
 

d) Stofzuigen van de ruimte onder de verhoogde vloer is en/of reinigen van de vijzelkoppen is niet voorzien, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. Aarding en uitzetten van de vezelplaats is eveneens niet voorzien tenzij anders overeengekomen. Voor technische niet te 
voorkomen kleur- en/of structuurverschillen in de vloerbekleding kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Een en ander geldt ook voor  
eventuele naleveringen. Wij hanteren hierin de garantiebepalingen van de desbetreffende vloerbedekking leverancier/fabrikant.  
 

e) Het openen van verhoogde vloeren zal steeds gebeuren met een vacuümheffer of tapijtklauwheffer. Onder geen enkele voorwaarde zullen de 
tegels weggenomen worden in rijen. Minstens 1 tegel om de drie dient te blijven liggen, of zal er een vijzel vrijstaand achterblijven. 
 

f) Reinigen van de vloeren zal steeds gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant van de aangebrachte bekleding. Reinigen met water is 
verboden om beschadiging van de vloertegels of de aanwezige bekabeling in het plenum te voorkomen 

 Indien er voor het plaatsen van verhoogde vloeren een anti-stofverf aangebracht zou zijn, mag zij     
 geen reacties verwekken op de door ons gebruikte lijmen voor de bevestiging van de vijzels. 
 

g) Indien de plaatsing van de vloer wordt onderbroken door de opdrachtgever dienen de werken voor het aanspannen van de niet afgewerkte 
verhoogde vloer vergoed te worden door de opdrachtgever. 

 
 
Art. 5. Specifieke voorwaarden “verplaatsbare wanden” 
 

a) Plannen: aanvaarding van onze plannen impliceert het akkoord omtrent inplanting in hoogte van de wanden. Elke wijziging of bijbestelling na 
goedkeuring van deze plannen impliceert verlengingen van leveringstermijn en meerkosten. De goedgekeurde uitvoeringsplannen primeren 
op de architectenplannen. 

b) Geluidsisolatie: Wij garanderen enkel de gemeten labowaarde van de wanden of zoals weergegeven op de technische fiches van de 
fabrikant; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor akoestische lekken door werken van derden. 

c) Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleurverschillen door veroudering onder invloed van Uv-licht  zowel op de profielen als 
op de beplating en voor  de stopzetting van wandbekledingscollecties van onze leverancier. 

 
Art. 6.  Metingen een meetmethode 
 
a) Inleiding: 
-   Hoeveelheden met een verschillend rendement of een verschillende prijs  moeten afzonderlijk worden gehouden; 
-   Hoeveelheden die in een andere bouwfase worden verwezenlijkt, moeten  afzonderlijk opgegeven worden. 
 
b) Algemeen 

 De te ontwikkelen binnenoppervlakken worden gemeten in m², lopende meter of per module. 
 Afgezonderd voorkomende bekleding met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 1 m² wordt gemeten in stuks met vermelding van de 

afmetingen. 
 De afmetingen voor de bepaling van de lengte of de oppervlakte van bekledingen zijn deze van het te bekleden oppervlak. De lengte van 

banden wordt over de voegen en naden heen gemeten. 
 De ontwikkelde oppervlakte wordt steeds de volle oppervlakte gemeten. 
 Openingen en onderbrekingen groter dan 1 m² worden afgetrokken, mits een supplementaire eenheidsprijs voor het maken van openingen 

(deuren, ramen, roosters, enz). 
 Stijlen ter versteviging en/of stabilisatie van de wanden, hoger dan de beplating, worden afzonderlijk aangerekend 
 De bekledingen van dagkanten van openingen  in lopende m. 
 Het aanwerken en maken van uitsparingen en doorvoeringen wordt gemeten in stuks. 
 Kromme en scheve begrenzingen worden gemeten in m of per stuk . 
 Beëindigingen, in- en uitwendige hoeken en ontmoetingen waarop bijzondere vormstukken worden toegepast, worden afzonderlijk gemeten in 

m of per stuk per soort. 
 Bijzondere vormstukken welke afzonderlijk voorkomen worden in stuks gemeten. 

 
 
C) Meetmethode 

 Elke deelactiviteiten in een zelfde ruimte wordt in 1 doorlopende  uitvoeringsfase uitgevoerd. Indien de werken toch opgesplitst worden in  
meerdere fasen, wordt een meerkost aangerekend. 

 Stroken kleiner dan 0.50 m zijn nooit in de m²-prijs begrepen. Hiervoor dient steeds een aparte prijs per m afgesproken te worden. 
 Zijn niet in de m²-prijzen begrepen: 

 eventuele voorbehandeling ondergrond 
 hoeken en speciale vormstukken 
 dagkanten 
 uitsparingen en het aanwerken rond doorvoeringen 
 eventuele gebogen oppervlakken 

 Technische uitrustingen worden steeds overmeten. 
 Stellingen voor hoogtes groter dan 3.00 m zijn niet in de eenheidsprijzen inbegrepen. 


